Китайський мільйонер
продає повітря у пляшках

Президенту Молдови
видалили жовчний міхур

Після того, як північні регіони Китаю вкрив туман
отруйних газів, у Пекіні почали продавати свіже
повітря в пляшках. Вдихнути ковток кисню китайці
можуть за 80 центів. До такого бізнесу додумався
мільйонер Чен Гуанбяо, статок якого оцінюється
в 740 мільйонів доларів. За словами винахідливого підприємця, на чистому повітрі можна добре
заробити за кілька років. «Років за 20 наші діти не
зможуть вийти надвір без кисневої маски та балона», — впевнений Гуанбяо.

Президент Молдови Ніколае Тімофті переніс хірургічну операцію: йому видалили жовчний міхур
у зв’язку з загостренням холециститу. Операція
пройшла в лікарні державної канцелярії. Післяопераційний стан президента лікарі називають
стабільним. У зв’язку з оперативним втручанням
глава Молдови відклав запланований візит президента Румунії Траяна Бесеску в країну. Ніколае
Тімофті обіймає посаду президента з березня
2012 року.

Жителі елітної «Конча-Заспи»
не платять за «комуналку»
Жителі держдач в елітній «Конча-Заспі» мають різні пільги та
привілеї. Проживають у селищі здебільшого «колишні». Ніяк не може
розлучитися з державною дачею
екс-президент Віктор Ющенко, поруч із ним живуть, як розповідають
джерела, і його соратники: експрем’єр Юрій Єхануров, екс-глава
його секретаріату Віра Ульянченко,
колишній віце-прем’єр Іван Васюник, кума Оксана Білозір. Неподалік
оселилися два екс-спікери ВР —
Олександр Мороз і Володимир
Литвин, два екс-генпрокурори —
Михайло Потебенько та Святослав
Піскун. Із нинішніх — нібито міністр
охорони здоров’я Раїса Богатирьова, міністр освіти Дмитро Табачник,
Прем’єр Микола Азаров, спікер
Володимир Рибак.
Як пише «Сегодня», деякі з невеликих дерев’яних будиночків на
дві-три кімнатки перетворились у
палаци в два-три поверхи з інфраструктурою. Наприклад, Оксана
Білозір раніше показувала журналістам, що на своїй дачі побудувала котедж із дерева та влаштувала
міні-село, за ворітьми якого навіть
дерев’яну каплицю встановила. А в
маєтку Литвина, за його ж словами,
є винний погріб.
За порядком у «Конча-Заспі» стежить сувора охорона, вздовж паркану завжди прогулюються міліціонери. Тут ніколи нема снігу чи опалого
 ДОВІДКА

2013 року на утримання державних
дач у будинку відпочинку «КончаЗаспа» та комплексі відпочинку
«Пуща-Водиця» буде витрачено 50
мільйонів гривень. Про це йдеться у
відповіді Адміністрації Президента
на запит «Української правди».
«У бюджетній програмі Держуправління справами «Фінансова
підтримка санаторно-курортних
закладів» будинку відпочинку «Конча-Заспа» затверджено кошторис
на 2013 рік у 30 мільйонів 626 тисяч
500 гривень, а комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» передбачено
видатки на 19 мільйонів 305 тисяч
500 гривень», ідеться у відповіді АП.
Також на запит видання Адміністрація Президента надала нормативний акт, на підставі якого екс-глава
уряду Володимир Литвин не звільнив приміщення держдачі після
закінчення повноважень спікера.
Виявилося, що це постанова президії Верховної Ради УРСР із гербом
держави, якої вже давно не існує.
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Сильні світу

Американські ЗМІ приписали Кабаєвій
другу дитину від Путіна

П

резиденту Росії Володимиру
Путіну приписують іще одну
позашлюбну дитину. Три роки
тому казали, що в нього народився син від гімнастки Аліни Кабаєвої. А днями з’явилася новина, що
Кабаєва народила від Путіна ще й
доньку, пише газета New York Post
із посиланням на власні джерела.
Як повідомляє журналіст Річард
Джонсон, 29-річна гімнастка народила у листопаді минулого року.
У Росії ця новина залишилася
«непоміченою», як колись чутки
про народження сина Путіна та
Кабаєвої.
Кажуть, Путін поселив Кабаєву з двома дітьми у своєму палаці
в Сочі на березі Чорного моря. Натомість дружина глави РФ Людмила Путіна, за чутками, живе у
гостьовому будинку вартістю 1,5
мільйона доларів на території дав-

нього монастиря під Псковом.
Нагадаємо, коли два роки тому
Аліна з’явилася на обкладинці російського Vogue з хлопчиком, вона
сказала, що це був її племінник. А
коли у 2008 році один із московських журналістів написав про
таємні заручини Путіна з гімнасткою, видання, яке опублікувало
новину, швидко «прикрили». Але
чутка продовжує циркулювати у
світових ЗМІ.

У кабінеті Ангели Меркель знайшли
перський килим із колекції Герінга

У

листя, та й навряд чи мешканці елітного району взагалі колись стикалися з побутовими проблемами.
— Я не можу поскаржитися на
нашу адміністрацію. В нас ніколи не
вимикали електроенергію, тепло або
воду. Якщо це відбувається, то все
ремонтують настільки швидко, що
я і помітити не встигаю, — розповіла дружина нардепа й екс-прем’єра
Анатолія Кінаха Марина.
Екс-мер столиці Олександр
Омельченко на побутові проблеми теж не скаржиться. У нього тут
будиночок на 40 «квадратів». «Хіба
коли був снігопад, то засипало антени і були перебої з телебаченням. А
так тут усе налагоджено. Нас добре
охороняють, я навіть ворота на ключ
не закриваю, тільки на клямку», —
каже Олександр Олександрович.
Із його слів, у містечку інфраструктура своя — котельня, свердловина, навіть власна АТС є. А ось
за комунальні послуги платити доводиться чимало. Наприклад, він
за своє порівняно скромне житло
взимку щомісяця віддає дев’ять тисяч гривень, а влітку — шість-сім.
«Я маю звання Героя України і можу
взагалі не платити, але принципово
не користуюся пільгами», — каже
екс-мер.
Місцеві розповідають, що більшість мешканців «Конча-Заспи»
узагалі не платять за «комуналку».

Звідси такі величезні бюджетні витрати на утримання державних дач,
адже за великі будинки і платити доводиться чимало.
Забезпечують жителів держдач і
прислугою. Правда, не всіх. Омельченко каже, що справляється сам і
ніхто йому прислугу не пропонував,
а у Кінахів — власна хатня робітниця. «У мене кілька років працює
та сама жінка, більше нікого у нас
нема», — запевнила Марина Кінах.
«У принципі, будь-хто може попросити собі кухаря, офіціанта чи
покоївку. Також можна користуватися послугами пральні, а не прати
в будинку», — розповіла одна з мешканок держдач.
Прислуга з «Конча-Заспи» розказує: щоб потрапити до чийогось
маєтку, доведеться пройти серйозну
перевірку. «Обов’язково потрібна
медкартка, огляди проходимо регулярно. Треба знати українську кухню: тут люблять борщ, вареники, печеню, а вибагливі гурмани наймають
кухарів із ресторанів», — каже одна
з робітниць. Зарплати у поварів і покоївок тут невеликі — дві-три тисячі
гривень, але якщо пощастить, господарі доплачують прислузі. Правда,
не всі. «Дехто вважає, що нам досить
і зарплати, ще й сумку можуть перевірити — чи не поцупили чого з панського столу», — додає жінка.

робочому кабінеті канцлера
Німеччини Ангели Меркель
виявили килим із колекції рейхсмаршала Германа Герінга, пише
The Daily Telegraph. За відомостями видання, перський килим є одним із понад 600 предметів мистецтва, які були вкрадені нацистами
під час Другої світової війни і досі
залишаються в урядових будівлях
Німеччини.
Так, стінний килим із зібрання Герінга висить у резиденції для
офіційних гостей уряду ФРН під
Бонном, зазначає Spiegel. У кан-

целярії президента ФРН стоїть
секретер із колекції нацистського мистецтвознавця Ганса Поссе.
Всього вивезені нацистами предмети мистецтва можна знайти в
18 будинках, що перебувають на
балансі федерального уряду.
Відразу після війни розпочали
пошуки власників викраденого
майна, які офіційно припинили
у 1966 році. Більшість предметів
мистецтва й інших цінних речей,
які так і не повернулися до своїх
колишніх господарів, вирушило в
музеї.

Дружина президента Сирії вагітна
вчетверте

Д

ружина президента Башара
Асада Асма вагітна четвертою
дитиною. За чутками, жінка завагітніла в червні минулого року,
а це означає, що малюк може

з’явитися на світ уже в березні.
Незважаючи на непросте становище в країні, президентська родина
виглядає спокійною, повідомляє
Washington Post. Днями глава Сирії дав інтерв’ю «анонімним відвідувачам із числа журналістів», повідомивши їм, зокрема, що скоро
вчетверте стане батьком.
Асма Асад народилась у Лондоні, закінчила місцеву школу для
дівчаток, а потім на «відмінно» захистила дипломи з комп’ютерних
технологій і французької літератури в Королівському коледжі
Лондонського університету. В 2000
році жінка повернулась у Сирію і
вийшла заміж за Башара Асада. У
президентської пари троє дітей:
Зейн, Хафез і Карім.

Єлизавета II очолила рейтинг найбагатших монархів планети

Ж

урнал Forbes склав список
п’ятнадцяти найбагатших монархів планети. Більшість місць посіли представники країн Перської
затоки, але лідером рейтингу стала
королева Великобританії Єлизавета
II.
Статок королеви Єлизавети оцінено у 60 мільярдів фунтів ($94,8
мільярда). Сюди входить вартість
Букінгемського та Кенсінгтонського палаців, а також палаців СентДжеймс і Холіруд, Віндзорського
замку й інших об’єктів нерухомості,
що перебувають у власності монар-

шої сім’ї, і королівської колекції творів мистецтва.
Відразу за Єлизаветою II в рейтингу розмістився король Саудівської Аравії, 87-літній Абдалла ібн
Абдель Азіз аль-Сауд, чиї статки
оцінюють у $63,2 мільярда.
Третє місце належить шейху
Халіфі ібн Зайд аль-Нахаяну — президенту ОАЕ, який також є еміром
нафтоносного емірату Абу-Дабі. Багатство шейха оцінюють у $47,4 мільярда.
Його співвітчизник, шейх Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум, опинився на п’ятій позиції зі статками у
$39,5 мільярда. Восьмий у рядку —
емір Кувейту Сабах аль-Ахмед альДжабер ас-Сабах ($14,22 мільярда),
дев’ятий — емір Катару Хамад бін
Халіфа аль-Тані ($11,06 мільярда).
Замикає десятку султан Оману Кабус бін Саїд ас-Саїд зі $9,48 мільярда
статку. «Найбіднішим» у Перській
затоці виявився король Бахрейну
Хамад ібн Іса аль-Халіф зі $5,53 мільярда, який посів лише одинадцяте
місце.

Крім того, в рейтинг Forbes потрапили король Таїланду Пхуміпон
Адульядет (четверте місце та $44,24
мільярда), султан Брунею Хассанал
Болкіах (шосте місце та $37,92 мільярда). Сьому сходинку посіла королева Нідерландів Беатрікс ($15,8
мільярда), дванадцяту — князь Ліхтенштейну Ханс-Адам II (6,32 мільярда).
Тринадцяте і чотирнадцяте місця розділили великий герцог Люксембургу Анрі та князь Монако Альбер II зі статками в $4,74 мільярда та
$3,95 мільярда відповідно. Останнім
(15-е місце в рейтингу монарших
багатіїв) виявився імам Ага Хан IV
($3,16 мільярда), що очолює величезну громаду ісмаїлітів (відгалуження гілки шиїтського ісламу), які
проживають в Індії, Омані, Сирії,
Таджикистані та на Занзібарі. Незважаючи на те, що ісмаїліти не мають власної держави, їхній нинішній глава прирівняний до монарха:
з 1957 року він носить титул «Його
Високість», подарований йому Єлизаветою II.

З нагоди 150-річчя лондонського метро
у ньому проїхався принц Чарльз

Б

ританський принц Чарльз
уперше за останні 27 років
скористався лондонським метро.
Принц Уельський приголомшив
пасажирів столичного метрополітену: він покинув свій розкішний Rolls-Royce, щоб відзначити
150-річчя підземки, яка є найстарішою у світі.
До Чарльза приєдналася його

дружина Каміла. Подружжя проїхалося від станції «Farringdon» до
«King’s Cross». Королівським особам надали окремий вагон.
Востаннє принц Чарльз користувався підземкою у 1986 році.
Тоді він разом із дружиною, принцесою Діаною, проїхав у метро до
аеропорту Хітроу, де запускали
новий термінал.

